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 Eilandpost digitaal 

We willen de eilandpost graag digitaal verzenden. 

Veel mensen activeerden hun account reeds in questi waarvoor dank. 

Misschien heb je geen bericht gekregen, kijk dan ook nog eens in je 

ongewenste berichten of er daar geen bericht van questi is 

binnengekomen. 

Volgende week tijdens de ontmoetingsgesprekken zullen de klasjuffen 

dit nog eens met jullie bekijken, indien nodig; 

 Ijsbergrekenen 

Klas Charlotte 

Op woensdag (18/9)donderdag (19/9) en vrijdag (20/9) zijn de ouders 

welkom in de klas van 8u30 tot 9 u om samen met de kinderen eens 

een wiskundeles mee te volgen. Jullie kunnen op die manier zelf 

kennismaken met het ijsbergrekenen 

In de kijker 

 
13 september 2019 

 Welkom terug  op Het Eiland Evi.  

Sinds gisteren is Evi terug op het kleutereiland. Zij 

ondersteunt  bij alle kleuters  en gaat ook met de 

kleuters gaan turnen. 

Het team is zeer blij met Evi er bij. 

Is er iemand van de ouders die even een 

momentje tijd heeft om een ritje te doen naar 

het containerpark. Meer info bij Aisha, Frie of 

Too. Alvast bedankt 

. 
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 Strapdag 

Op vrijdag 20/9 is er terug de jaarlijkse strapdag. 

Alle kinderen brengen hun fiets mee , fietshelm en fluohesje mee naar 

school.. 

Het Heldenplein wordt afgesloten voor de auto’s zodat de kinderen op 

de straat parcourtjes kunnen fietsen. 

 Soep 

Op de strapdag wordt er ook soep voorzien die we samen met de 

kinderen en buren opdrinken. 

Zijn er ouders die een portie soep kunnen maken voor vrijdag 20/9? 

Laat het de klasjuf weten of je een portie soep kan maken voor de 

school. 

Op donderdag namiddag om 14u45 wil de brugfiguur Katrien samen 

met enkele ouders ook een portie soep maken. 

Interesse mail dan asap naar Katrien.Pardaens@stad.gent 

Of plaats je naam op de lijst die zal uithangen op het prikbord. 

 

 Forum 

Op vrijdag 27 /9 is er een forum gepland om 15u. 

 Ouders zijn ook welkom.! 

Bij mooi weer gaat het forum door op het kleutereiland, bij slechtweer 

in de zaal op het lagereiland 

. 

 Niet vergeten  

Woensdag 25/9 is er voor de school een pedagogische studiedag. 

School is gesloten. 

Vrijdag 4 oktober is er voor de school een vrije facultatieve 

verlofdag. 

Het Stibo is op beide dagen open. Graag vooraf inschrijven. 

 

 Website school en klasblogs 

Bekijk ook regelmatig eens de website van onze school en de 

klasblogs. 

Je kan er heel veel informatie en foto’s op terugvinden 

 
https://scholen.stad.gent/basis/freinetschoolheteiland 

 Cirkuskerk 

Cirkusplaneet 

Zaterdag fase 5 Malem Bad.(zie het filmke op de website van de 

school.) 

mailto:Katrien.Pardaens@stad.gent
https://scholen.stad.gent/basis/freinetschoolheteiland
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 Ter info Een lage-emissiezone in Gent vanaf 2020  
Om de luchtkwaliteit te verbeteren wordt het gebied binnen de 
stadsring (R40) vanaf 1 januari 2020 een lage-emissiezone. 
Stadsdienst Milieu & Klimaat biedt scholen hierbij graag wat meer 
informatie over dit plan (en contactinformatie voor verdere vragen). 
Zeker voor scholen binnen de R40 kan dit belangrijk zijn, want 
leerkrachten, ouders en kinderen die met de wagen naar de school 
komen, kunnen hier door geïmpacteerd worden. 
Vanaf 1 januari 2020 zullen voertuigen onder een bepaalde euronorm 
(te vinden op het inschrijvingsbewijs) deze lage-emissiezone namelijk 
niet meer binnen mogen. Daarom is het voor iedereen belangrijk om op 
voorhand zijn of haar wagen te checken via de tabel hieronder of via 
de webtool op www.lez2020.gent. Daar vind je ook alle verdere 
informatie over de lage-emissiezone.  
Scholen die informatie willen verspreiden naar hun ouders toe kunnen 
informatieve folders en affiches aanvragen bij het LEZ-team van de 
stad door te mailen naar lez@stad.gent. Op de afbeelding op het 
schoolbord vind je alvast het gebied waar de LEZ-zone zal worden 
ingevoerd, de verkeersborden die de zone zullen aangeven en de tabel 
met de toelatingsvoorwaarden. Is er toch nog iets onduidelijk? Met 
verdere vragen over de lage-emissiezone kan je terecht op het e-
mailadres lez@stad.gent of telefonisch bij de LEZ-lijn op 09 210 10 30 . 

 

 

 

 

 

 

We vonden een spin in de gang en Leyla bracht super veel slakken 

mee.   

�🐌�  

We gingen er meteen mee aan de slag . 

 

 

Klassen in de 

kijker 

http://www.lez2020.gent/
mailto:lez@stad.gent
mailto:lez@stad.gent
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Fran leerde ons egels knippen uit papier. Sangpo vertelde zijn 

vakantieverhaal uit zijn tekstenboek. Hij heeft een nieuw treinspoor 

gekregen met een kasteel er middenin. We bouwden het na in onze 

klas. Het was een groot succes! 

 

 

 

 

 

 

 

Na ons onderzoek: “Welke kleuren zitten er in de regenboog?” Leerden 

we nog een liedje. De kleuters tekenden het liedje uit. We hopen op 

een echte regenboog 🌈  
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Aaron bracht een steen mee naar de kring. Hij heeft hem gevonden in 

Spanje.  

We deden onderzoek over stenen en fossielen. Kom maar eens kijken 

aan onze klas!  

 

 

 

 

 

 

We hebben een blogbericht over onze gezellige picknick geschreven 

op onze klasblog. Neem eens een kijkje  
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Momenteel doen wij onderzoek naar kinderrechten.  

Vanaf vandaag kan je onze affiches bewonderen aan onze klas, kom 

gerust eens een kijkje nemen.  

Als je wilt weten hoe onze klas werkt, kan je ook steeds een kijkje 

nemen op onze blog:  

https://eilandklassophie.home.blog/ 

 

 

Gisteren zijn de kinderen van de socio op pokemon jacht geweest 

Ze hebben de robotwandeling gedaan. 

 

Rond 18u was er plots bezoek op het eiland 

 

Ja echt waar ….123 piano was op Malem. 

 

 

 

 

 

 
 

  Bibliotheekbezoeken 

 16 september klas Sophie( de kinderen zijn pas 
terug rond 15u45) 

 18 september klas Aisha 

 23 september klas Lena 

Praktische info 

r  

https://eilandklassophie.home.blog/
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Volgende week 


